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DOENÇAS ERRADICADAS VOLTAM A SE MANIFESTAR NO PAÍS
Hebert França
Nessa virada de século o Brasil viu reemergir uma doença que se imaginava
definitivamente erradicada em nosso território, a febre amarela. Assim como essa
moléstia, outras como a dengue, a malária revela um crescimento no número de casos
que preocupa o governo e a comunidade científica do país. Como forma de discutir
modelos de combate e prevenção a SBPC promoveu, durante a 52ª Reunião Anual, o
simpósio “Doenças emergentes e reemergentes”.
José Rodrigues Coura, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e um
dos expositores, conceitua doença emergente ou reemergente como “uma infecção nova,
reemergente ou resistente a drogas, cuja incidência, no homem tenha aumentado nas
últimas décadas ou tenda a aumentar em futuro próximo”. Na sua opinião, das doenças
infecciosas em crescimento no país as mais preocupantes são a febre amarela e a
dengue.
Para a febre amarela existe uma vacina preventiva, para a dengue não. Mesmo
assim, a febre amarela é considerada mais perigosa pois pode ser fatal. Ambas são
transmitidas pelo mosquito Aedis aegypti. “Ele está presente em todos os municípios
brasileiros, aqueles que dizem que não o tem, é porque não procuraram direito”, afirma
o pesquisador. “São vários os fatores para o retorno de doenças que no passado já
haviam sido controladas”, aponta Coura. O principal, diz, é a "quebra de medidas de
saúde pública". (...)
Dos números das enfermidades em crescimento nenhum assusta mais do que os da
Aids. Dados apresentados pelo pesquisador brasileiro Boulos, cuja fonte é a OMS,
mostram que no ano passado, 34 milhões de pessoas portavam o vírus HIV e 2,8
milhões morreram em decorrência da infecção. A cada ano, 5,4 milhões de casos são
notificados, 15 mil por dia, sendo 95% registrados na África. No Brasil, os casos
notificados são 179 mil, mas a OMS estima que existem entre 450 e 600 mil pessoas
vivendo com o vírus.
Como é bom lembrar, não há vacina contra a Aids, o ideal é buscar cuidados
preventivos como o uso de preservativos nas relações sexuais e o não reaproveitamento
de seringas descartáveis, atitudes que dificultam o contágio. Algumas vacinas estão em
testes, sendo que a Alphavax, desenvolvida por norte-americanos e sul-africanos, é a
que está com os estudos mais avançados. Em experimentos com macacos, revelou
capacidade de proteção ao vírus. (...)
Fonte: Portal Terra, Blog Boa Saúde. Disponível em:
http://www.boasaude.com.br/noticias/360/doencas-erradicadas-voltam-a-se-manifestarno-pais.html, acesso em 06/07/2018.

Elabore um texto dissertativo-argumentativo em que se discuta A assistência básica de
saúde como ferramenta de prevenção e erradicação de doenças no Brasil, do ponto de
vista de um agente do serviço público que atua na esfera do cargo ao qual concorre.

